SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Programa de Pós-Graduação em Antropologia - Curso de Doutorado
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 17/05/2019)
O Coordenador do Programa de Pós - graduação em antropologia torna público o presente Edital,
no Boletim Oficial da UFPE e através do endereço eletrônico http://www.propesq.ufpe.br, as
normas do Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2020 ao corpo discente ao Programa de
Pós-Graduação em Antropologia, Curso de Doutorado:

1 – Inscrição:
1.1 – Para o Curso de Doutorado exige-se mestrado na área do Programa de Antropologia ou áreas
afins, realizados em instituições reconhecidas pela CAPES/MEC.
1.2 – A inscrição se realizará por meio de formulário eletrônico disponibilizado página do Programa
de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, no endereço
eletrônico https://www.ufpe.br/ppga entre os dias 29/07/2019 e 02/09/2019, entre 09:00 às 12:00 e
13:00 às 17:00 horas.

1.3 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato(a) as informações e a documentação
por ele(a) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título.
2 – Documentação para a inscrição:
2.1 – Documentação exigível para a inscrição no Doutorado:
a) Formulário eletrônico preenchido;
b) cópias em PDF de Carteira de identidade, CPF, Título de Eleitor; Certidão de quitação
eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral ,TSE, ou no cartório eleitoral), ou
passaporte, no caso de candidato estrangeiro;
c) 01 (uma) foto 3 x 4, recente;
d) comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme
boleto
(Anexo
I),
podendo
ser
efetivado
através
do
endereço
eletrônico www.stn.fazenda.gov.br;
e) Currículo Lattes.
2.1.1 - O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer a
dispensa do pagamento da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das
inscrições, conforme modelo (Anexo IV). ISENÇÃO para: Aluno regularmente matriculado na UFPE,
que comprove ser concluinte de curso de graduação ou de mestrado; e Servidores ativos e inativos da UFPE
(técnico-administrativos e docentes) e professor substituto conforme Res. 03/2016 do Conselho de
Administração da UFPE.

2.1.2 – No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao
encerramento das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo
candidato quando da inscrição;
2.1.3 – Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao
candidato, em dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a interposição de recurso, dotado de efeito
suspensivo, endereçado à Coordenação do Programa.
2.2 – Além dos documentos indicados em 2.1, os candidatos ao Curso de Doutorado deverão
instruir o requerimento de inscrição com:
a)
b)
c)

Projeto de tese;
Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação e do curso de mestrado e
Cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação e Mestrado.

2.3 – No momento da matrícula, em caso de aprovação e classificação, os diplomas dos Cursos de
Graduação e Mestrado obtidos no estrangeiro deverão ser apresentados com autenticação do
Consulado do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou Apostila de Haia, no caso de países
signatários da Convenção da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas
obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação.
2.4 - Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de doutorado, de concluintes de curso de
mestrado. Para realizar a inscrição condicionada, faz-se necessária a entrega, juntamente com os
demais documentos exigidos, de declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data
prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição e assinada pelo coordenador do curso.
Em caso de classificação de candidatos que tenham realizado a inscrição condicionada, o direito
à vaga estará condicionado à entrega de documento comprobatório de conclusão da graduação
ou do mestrado, até a data de realização da matrícula;
3 - Exame de Seleção e Admissão. O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e
Admissão designada pelo Colegiado do Programa, formada por 03 membros além de um convidado
externo que participará apenas na etapa de defesa do projeto.
3.1 – A Seleção para o Doutorado constará de:
Etapas do Concurso ao Doutorado
Inscrições (dias úteis)
Etapa 1 – Eliminatória
Avaliação do projeto de tese
Resultado
Prazo Recursal (intervalo de 3 dias úteis)

Datas
29/07/2019
02/09/2019

Horários
a 09:00 às 12:00 e
13:00 às 17:00

09 a 20/09/2019

09:00 às 12:00 e
13:00 às 17:00
Até às 18h
e 09:00 às 12:00 e
14:00 às 17:00

23/09/2019
24,25
26/09/2019

Etapa 2 – Eliminatória, composta de:
Prova de idioma inglês
Prova de conhecimentos da área
Avaliação do currículo lattes
Defesa do projeto de tese (dias úteis)
Resultado
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

7/10/2019
8/10/2019
9 a 11/10/2019
9,10,11/10/2019
14/10/2019
15,16, 17/10/2019

Resultado final (etapa 1 e 2)
Prazo recursal (intervalo de 3 dias úteis)

18/10/2019
21,22,23/10/2019

13:30 às 15:30
09:00 às 13:00h
08:30 às 18:00h
Até às 18h
09:00 às 12:00 e
14:00 às 17:00
Até às 18h
09:00 às 12:00 e

14:00 às 17:00
Matrícula. Conforme calendário de Matrículas 02-03/2020
do SIG@POS/PROPESQ
Início das Aulas
Conforme
definido
pelo
Curso após a
matrícula
3.2 – Etapa 1 - Eliminatória (vale peso 2), composta de uma avaliação - Avaliação do projeto de
tese
3.2.1. O candidato deverá depositar o projeto de tese e indicar a linha de pesquisa. O projeto deve
ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 15 (quinze) páginas, excetuando-se anexos e bibliografia,
assinado pelo candidato.
3.2.2. O projeto deverá conter, no mínimo: introdução, justificativa, marco teórico, definição do
problema, objetivos, metodologia e referências bibliográficas.
3.2.3. O projeto deve estar adequado à(s) linha(s) de pesquisa do Programa, indicadas no ANEXO
III deste edital, e a linha de pesquisa deve ser claramente indicada na folha de rosto.
3.2.4. O projeto deverá ser apresentado em papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm;
inferior e direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são livres. Deverá usar o
sistema de citação autor-data. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.
3.2.5. Os critérios para avaliação do projeto de tese serão: a) aderência à linha de pesquisa escolhida
pelo candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; c)
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) redação clara e consistente,
demonstrando bom uso do vernáculo.
Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato

25 %

Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e
Problematização
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
Redação clara e consistente demonstrando bom uso do vernáculo

25 %
25 %
25 %

3.2.6.. A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá ao projeto de tese apresentado uma nota de 0
(zero) a 10 (dez) sendo que, para efeito de classificação para a próxima etapa, o candidato deverá
obter nota igual ou superior a 7 (sete). Esta etapa valerá peso 2 (dois).
3.3 – Etapa 2 - Eliminatória (vale peso 8), composta de quatro avaliações - Prova de
Conhecimento da Área, Prova de Idioma (Inglês), Avaliação do Currículo Lattes, e Defesa de
Projeto de tese. A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá à cada avaliação que compõe a Etapa
2 uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 7 (sete) na Etapa 2, na soma das notas das avaliações, de acordo com os seguintes pesos
internos à esta Etapa: Prova de Conhecimento da Área (peso 2,5), Prova de Idiomas Inglês e
Francês (peso 1,25), Avaliação do Currículo Lattes (peso 2,5), Defesa de Projeto de tese (peso
3,75). A Etapa 2 valerá peso 8 (oito).
3.3.1 – Prova de Conhecimento da Área: A prova de conhecimento da área, que faz parte da etapa 2
que é eliminatória, com peso 2,5 , terá duração de 4 horas, sendo vedada a consulta a qualquer
material bibliográfico e a utilização de aparelhos de comunicação.

3.3.1.1 – A prova versará sobre o Programa constante do Anexo II.
3.3.1.2 – Candidatos que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente
desclassificados. Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 (trinta) minutos antes do início
da prova.
3.3.1.3 – A Comissão de Seleção e Admissão atribuirá à prova de conhecimento uma nota de 0
(zero) a 10 (dez) para efeito de ordem de classificação final, sendo considerada a nota 7 como
mínima para classificação na Etapa 2.
3.3.1.4 – São critérios para a avaliação da prova de conhecimento: a) clareza e propriedade no uso
da linguagem; b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas
bibliografias indicadas neste Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas
analíticas; d) coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa;
clareza e propriedade no uso da linguagem

25 %

domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados
25 %nas
bibliografias indicadas neste Edital
domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas
25 %
coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa
25 %

3.3.2. - Prova de Idioma (Inglês): A prova de idioma (Inglês), que faz parte da etapa 2 que é
eliminatória, com peso 1,25, terá duração de 2 (duas) horas cada, sendo reservado o horário das
13:30 às 15:30. Será permitido o uso de dicionário impresso e vedado o uso de aparelhos de
comunicação.
3.3.2.1 – Candidatos que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente
desclassificados. Recomenda-se a chegada no local determinado 30 minutos antes do início da
prova.
3.3.2.2 – A prova de idioma constará de textos antropológicos em Inglês.
3.3.2.3 – São critérios para avaliação da prova de idioma: a) demonstração de capacidade de
compreensão de texto; b) correção da tradução.
demonstração de capacidade de compreensão de texto
correção da tradução.

50 %
50 %

3.3.2.4 – A prova de idioma poderá ser dispensadas mediante apresentação no momento da
inscrição para o exame de seleção de documento comprobatório de proficiência de idioma (com
indicação por parte do candidato no ato da inscrição). As comprovações aceitas são:



TOEFL (mínimo de 213 pontos para CBT TOEFL ou 550 para o TOEFL tradicional)
IELTS (mínimo de 6,0 pontos);


Caso aceito o candidato ficará dispensado da Prova de Idioma e receberá nota 10 (dez) nesta Etapa
3.3.3. – Defesa do projeto de tese
3.3.3.1 – A defesa do projeto de tese faz parte da etapa 2 que é eliminatória, com peso 3,75.

3.3.3.2 – São critérios para a avaliação da defesa do projeto de tese: a) aderência à linha de pesquisa
escolhida pelo candidato; b) pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e
problematização; c) contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d)
demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico, etc.
aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato
pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização
contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos
demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico

20 %
30 %
30 %
20 %

3.3.3.3 – O depósito do projeto de tese perante a Comissão de Seleção e Admissão será de
responsabilidade exclusiva dos candidatos no ato da inscrição, em 03 vias, com o mínimo de 10 e o
máximo de 15 páginas, excetuando-se anexos e bibliografia e assinado pelo candidato, contendo,
no mínimo: introdução, justificativa, marco teórico, definição do problema, objetivos, metodologia
e referências bibliográficas.
3.1.3.4. O projeto deverá ser apresentado em papel A4 branco; margens superior e esquerda 3,0 cm;
inferior e direito 2,0 cm; fonte 12; entre linhas 1,5 cm; demais formatações são livres. Deverá usar o
sistema de citação autor-data. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.
3.3.4 – Avaliação do Currículo Lattes
3.3.4.1 – A média obtida pelo candidato nesta etapa valerá peso 2,5 (dois vírgula cinco), dentro do
peso da Etapa 2.
3.3.4.2 – Na avaliação do Currículo Lattes, será obedecida a tabela de pontuação que consta no
ANEXO V.
3.3.4.3 – A tabela com os critérios a serem avaliados (anexo IV) deverá ser preenchida pelo
candidato, que deve numerar e anexar, em seu Currículo Lattes, os documentos comprobatórios
referentes a cada item a ser contabilizado.
3.3.4.4 – Atividades não informadas pelo candidato na tabela, não constantes do Currículo Lattes
ou não comprovadas serão desconsideradas.

1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
Pontuação
máxi
ma
2,5
1,5

Formação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à
área e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de
monografia/dissertação.
Média do Histórico Escolar de Mestrado (em escala de 0 a 10)
Especialização em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)

0,5

Especialização em outras áreas (escala de 0 a 10)

3,0

Mestrado em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)

2,0

Mestrado em outras áreas (escala de 0 a 10)

0,5

Outros (escala de 0 a 10)

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):

Número do
documento
anexo ao
Currículo
Lattes

Uso da
comissão

Pontu- Atividade
Número
ação Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento documento
máxi anexo
anexo
ma
Currículo
Lattes

1
3
0,5
1,5
1
1,5
1,5

do

Uso da
comissão

ao

Professor de ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
Professor de ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5
pontos por semestre)
Professor de terceiro grau em Antropologia ou áreas afins (0,2
pontos por cada 30 horas)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins
(pesquisador, fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e
consultoria (0,5 pontos por atividade)
Monitoria (0,5 por semestre)
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):
Pontu- Atividade
ação
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
máxi documento anexo
ma

Número
documento
Anexo
Currículo
Lattes

do

Pontuação
máxi
ma

Número
Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, documento
etc.
anexo
no documento anexo
Currículo
Lattes

do

1

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de
estudantes (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos
profissionais locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação
de
trabalhos/resumos
em
congressos
profissionais nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por
trabalho)
Participação em congressos profissionais locais, regionais,
nacionais, ou internacionais (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
nacional e/ou internacional (0,5 pontos por trabalho)

1
2,5
2
2
1
1,5

Uso da
comissão

ao

Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas
(0,5 pontos para cada estagio)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por
semestre)
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por
semestre)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por
atividade)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes como graduado (0,5 pontos para cada ano)

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):

1,5
2

1
1,5

ao

Uso da
comissão

1
0,5

1
0,5

Publicação em revista
nacional/internacional inclusa no
Qualis/CAPES (0,5 pontos por trabalho)
Publicação
em
revista
nacional/internacional
sem
Qualis/CAPES e produção áudio visual (0,2 pontos por
trabalho)
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por
trabalho)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2
pontos por trabalho)

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pontu- Trabalho produzido
Número
do
ação Indicar evento, curso, duração, etc. no documento anexo.vai documento anexo
máxi indicar
ao Currículo Lattes
ma

1
2
2
1,5
1
1,5

0,5
0,5

Uso da
comissão

Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5
pontos por atividade)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por
atividade)
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5
pontos por atividade)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão
locais, minicursos. (0,5 pontos por atividade)
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por
atividade)
Participação em comissão organizadora de eventos
científicos/Extensão (Feiras de Ciências, congressos, etc.)
(0,5 pontos por atividade)
Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos
por atividade)
Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos
por atividade)

4. Resultado
4.1 - O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a
cada uma das etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o
número de vagas para este Edital. Para a sua aprovação final, o candidato deverá obter média igual
ou superior a 7 (sete), somadas a nota da Etapa 1 (peso 2) com a nota da Etapa 2 (peso 8).
4.2 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente e nessa ordem, pela maior nota na
Avaliação da Prova de Conhecimento da Área, na Avaliação da Proposta do Projeto de Dissertação,
na avaliação do Currículo Lattes e prova de Idiomas (Inglês).
4.3 - A divulgação do resultado final será objeto de publicação do Boletim Oficial da Universidade
e no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa, e disponibilizado no site www.ufpe.br/ppga.

5. Recursos

5.1 – Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até três dias
de sua divulgação.
5.2 – Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao
recorrente dela participar, sob condição.
6. Vagas e Classificação
6.1 - São fixadas 9 (nove) vagas para o Curso de Doutorado as quais serão preenchidas por
candidatos classificados, obedecido o número de vagas.
6.1.1 - Conforme a nova resolução do CCEPE 01/2011 aprovada em 14/02/2011, está sendo
disponibilizada uma (uma) vaga adicional para servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes
ou técnicos). Para fazer jus à vaga, os servidores deverão obter aprovação no processo de seleção.
6.1.2 O preenchimento das 9 (nove) vagas do Curso de Mestrado obedecerá à ordem de
classificação dos candidatos.
6.1.3 -Havendo desistência de candidato classificado até a data de encerramento da matrícula, será
convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de classificação.
6.1.4 – Entre as 9 (nove) vagas, ficará reservada 1 vaga deste processo seletivo aos candidatos
autodeclarados negros ou indígenas.
6.1.5 – Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas aqueles que se
autodeclararem como tal no ato da inscrição deste processo seletivo, conforme quesito cor ou etnia
constante da ficha de inscrição. A falsidade da declaração implicará na exclusão do candidato do
processo seletivo, após prévio procedimento administrativo em que serão assegurados o
contraditório e a ampla defesa, além de outras sanções cabíveis.
6.1.6 - Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.1.7 - Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido para
ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
6.1.8 - Em caso de desistência de candidatos negros e indígenas aprovados em vaga reservada, a
vaga será preenchida pelo candidato negro ou indígena posteriormente classificado.
6.1.9 - Na hipótese de não haver número de candidatos negros e indígenas suficiente para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

7 - Das Bolsas de Estudo: um número limitado de bolsas de estudos será oferecido aos candidatos
selecionados de acordo com a regulamentação do Curso e de acordo com a ordem de classificação,
exigindo-se, neste caso, cumprimento de regime integral.
8 – Disposições gerais
8.1 - Local de informações, inscrições e realização das provas: Programa de Pós-Graduação em
Antropologia, situada no 13º Andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH da
Universidade Federal de Pernambuco, Av. Professor Moraes Rego, Cidade Universitária, Recife-PE
1235 , CEP 50670-901, fone: 81 – 2126.8286.

8.2 - Os candidatos somente terão acesso ao local das provas portando documento de identificação
contendo fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das Etapas ou
não obedecerem aos horários estabelecidos.
8.3 - As provas serão públicas, vedando-se, quando da realização da defesa do projeto de tese na
Etapa 2, a presença dos candidatos que a ela ainda não tenham se submetido.
8.4 – Será garantida a não identificação dos candidatos na prova de conhecimento da área e na
prova de idioma (Inglês).
8.5 – As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do Processo Seletivo, serão
fundamentadas por cada membro da Comissão de Seleção e Admissão.
8.6 – É assegurado aos candidatos vistas das provas e dos espelhos de correção.
8.7 – É consagrada a nota 7 como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter eliminatório.
8.8 – Na ocorrência de grande número de candidatos, poderá a defesa do projeto de tese que
compõe a Etapa 2 se realizar em dias sucessivos, aplicando-se a cada um dos grupos a regra no
ponto 8.3.
8.9 – Este edital é publicado no Boletim Oficial da UFPE e disponível no site www.ufpe.br/ppga.
8.10 – Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos, entre 30 (trinta) e 60
(sessenta) dias da divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem.
8.11 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente edital.
8.12 – A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos.
Recife, 15 de maio de 2019

Prof. Dr. Alex Giuliano Vailati
Coordenador da Pós-Graduação em Antropologia– UFPE

Anexos:
I – PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
II – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
III –LINHAS DE PESQUISA
IV- TABELA PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
BOLETO BANCÁRIO

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO BOLETO

1. www.stn.fazenda.gov.br .
2. Clicar n lado esquerdo da tela em “siafi-sistema de administração financeira”
3. Clicar no lado esquerdo da tela em “Guia de recolhimento da União”
4. Clicar no lado esquerdo da tela em “impressão – GRU simples”
5. PREENCHIMENTO CAMPOS (BARRAS AMARELAS) DO BOLETO BANCÁRIO:
Unidade de Gestão – UG: 153098
Gestão: 15233
Recolhimento – Código: 28832-2
UG Vinculada: 153098
Tipo: 3 – outros
Identificador de receita: 03 – PG
Identificador unidade/serviço: 3081 - 5
Número de Referência: 15309830330815 (atenção não errar esse número).
Atenção para não errar os códigos no preenchimento.
Valor - R$ 50,00
Competência e Vencimento - Não informar
Contribuinte Depositante - Preencher CPF e nome do candidato
6. Clicar em emitir Boleto Bancário.
7. Pagar em qualquer agência do Banco do Brasil

ANEXO II - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTO DA ÁREA

Bibliografia Básica para Doutorado

AUGÉ, Marc, 1997. Por uma Antropologia dos Mundos Contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil. Capítulo 3
AUGÉ, Marc. 1998. Hacia la contemporaneidad, In HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DE LOS
MUNDOS CONTEMPORÁNEOS, Gedisa: Bracelona, pp.61-79 (capítulo 3)
BARTH, Fredrik, [1969] 2000. “Grupos Étnicos e suas Fronteiras”. In. O Guru, o Iniciador e
outras variações antropológicas, Rio de Janeiro: Contra Capa, pp. 25-67.
CLIFFORD, James, 1998. “Sobre a autoridade etnográfica”, in A experiência etnográfica:
Antropologia e Literatura no século XX. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, pp. 17-62.
FRIEDMAN, Jonathan, “Transnationalization, Socio-Political Disorder, and Ethnification as
Expressions of Declining Global Hegemony” in International Political Science Review Vol.19,
No. 3, Ethnic Nationalism and the World Systemic Crisis. (Jul., 1998), pp. 233-250.
GEERTZ, Clifford, 1973. “Religion as a cultural system”, in The interpretation of cultures. NewYork: Basic Books INc., pp. 87-125
LATOUR, Bruno. [2005] 2012 “Introdução: como retomar a tarefa de descobrir associações?” pp.
17-40; “Conclusão: da sociedade ao coletivo: o social pode ser reagregado?” pp. 351-372, in
Reagregando o social. Salvador: EDUFBA.
LÉVI-STRAUSS, Claude, [1962] 2008. “A ciência do concreto”, in O pensamento selvagem, São
Paulo: Papirus, pp. 15-50
LÉVI-STRAUSS, Claude, “A eficácia simbólica”, in Antropologia estrutural 1, São Paulo: Cosac
Nayfi, pp. 201-221
MAUSS, Marcel, [1950] 2003, “Ensaio sobre a Dádiva”, in Sociologia e Antropologia, São Paulo:
Cosac Naify,pp. 183-294.
ORTNER, Sherry, 2007. “Subjetividade e crítica cultural”, Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, ano 13, n. 28, jul./dez., pp. 375-405.
ORTNER, Sherry, 2011. “Teoria na Antropologia desde os anos 60”. Mana. 17 (2). pp. 419-466.
PEIRANO, Mariza, 1995. “A Favor da Etnografia”, in A favor da etnografia, Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, pp. 31-58.
SAHLINS, Marshall [1985] 1999. “Introdução”, pp. 7-24; “Capitão James Cook, ou o Deus
agonizante”, pp. 132-168; “Estrutura e história”, pp. 169-195 in
. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B., 2002. “O nativo relativo”, in MANA 8(1):113-148.

ANEXO III
LINHAS DE PESQUISA
 Religião, sociedade e cultura
 Família, gênero e saúde
 Etnologia, etnicidade e processos identitários
 Imagens, patrimônio, museus e contemporaneidade
 Poder, desigualdade e educação

ANEXO IV - AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES
Pont.
máxi
ma
2,5
1,5
0,5
3,0

Formação
Indicar curso, Instituição, período no documento anexo
(Os critérios de avaliação neste item serão: pertinência em relação à área
e à(s) linha(s) de pesquisa escolhida(s), defesa de monografia/dissertação.
Média do Histórico Escolar de Mestrado (em escala de 0 a 10)
Especialização em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)
Especialização em outras áreas (escala de 0 a 10)
Mestrado em Antropologia e áreas afins (escala de 0 a 10)

Número do
Uso da
documento anexo ao comissão
Currículo Lattes

2,0 Mestrado em outras áreas (escala de 0 a 10)
0,5 Outros (escala de 0 a 10)

1 – TITULAÇÃO (PESO 3):
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PESO 1):
Pont.
máxima

1
3
0,5
1,5
1
1,5
1,5

Atividade
Indicar período, local, função, envolvimento, etc. no documento anexo

Número do
documento anexo
ao Currículo Lattes

Uso da
comissão

Professor de ensino fundamental (0,2 pontos por semestre)
Professor de ensino médio em sociologia e áreas afins (0,5 pontos por
semestre)
Professor de terceiro grau em Antropologia ou áreas afins (0,2 pontos
por cada 30 horas)
Profissional na área do Programa ou em áreas afins (pesquisador,
fiscal, perito, etc.) (0,5 pontos por atividade)
Consultor efetivado em projetos de pesquisa, ensino e consultoria
(0,5 pontos por atividade)
Monitoria (0,5 por semestre)
Outras atividades (0,2 pontos para cada atividade)
3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (PESO 2,5):

Pont.
máxi
ma

1
2,5
2
2
1
1,5

Atividade
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. no
documento anexo

Estágio voluntário em projeto de pesquisa, mínimo 120 horas (0,5
pontos para cada estagio)
Bolsa de Iniciação Científica ou similar (0,5 pontos por semestre)
Aluno de Iniciação Científica como voluntário (0,5 pontos por
semestre)
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar (1 pontos por semestre)
Outras atividades de pesquisa relevantes (0,2 pontos por atividade)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias pertinentes
como graduado (0,5 pontos para cada ano)
4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (PESO 2,5):

Número do
documento Anexo
ao Currículo Lattes

Uso da
comissão

Pont.
máxi
ma

1
1,5
2
1
1,5
1
0,5
1
0,5

Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de páginas, etc.
no documento anexo

Número do
documento anexo
ao Currículo Lattes

Uso da
comissão

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos de estudantes (0,5
pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
locais/regionais (0,5 pontos por trabalho)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais
nacionais e/ou internacionais (0,5 pontos por trabalho)
Participação em congressos profissionais locais, regionais, nacionais, ou
internacionais (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional e/ou
internacional (0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional inclusa no Qualis/CAPES
(0,5 pontos por trabalho)
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis/CAPES e
produção áudio visual (0,2 pontos por trabalho)
Publicação de livros e/ou capítulos de livros (0,5 pontos por trabalho)
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos) (0,2 pontos por
trabalho)

5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PESO 1):
Pont.
máxi
ma

1
2
2
1,5
1
1,5
0,5
0,5

Trabalho produzido
Indicar evento, curso, duração, etc. no documento anexo.

Participação em congressos e simpósios de Extensão (0,5 pontos por
atividade)
Minicurso (mínimo 12h), como aluno (0,5 pontos por atividade)
Participação em cursos com média duração (min. 40h) (0,5 pontos por
atividade)
Palestrante/Monitor em eventos científicos e de extensão locais,
minicursos. (0,5 pontos por atividade)
Participação em atividades de extensão (0,5 pontos por atividade)
Participação em comissão organizadora de eventos científicos/Extensão
(Feiras de Ciências, congressos, etc.) (0,5 pontos por atividade)
Participação em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por
atividade)
Monitoria em projeto registrado de Extensão (0,2 pontos por atividade)

Número do
documento anexo ao
Currículo Lattes

Uso da
comissão

ANEXO V
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de
inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos
do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Nome Social Completo:
Data
de
Nascimento: Sexo: ( ) F ( ) M
____/____/_______
RG:
Sigla do Órgão Emissor:
NIS*:
Endereço:
Bairro:
UF:
E-mail:

CPF:
Data
de
__/__/____

Emissão:

Nome da Mãe:
Cidade:
Telefone:

CEP:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Deverá ser anexada a este requerimento cópia legível do cartão e extrato de pagamentos de
benefícios sócio assistenciais federais, estaduais ou municipais (Exemplo: Bolsa Família).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Processo Seletivo e declaro que sou membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei,
a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências
especificadas neste Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa
de inscrição.
Recife,_____ de _________________de 2019.

_________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

